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หนวยการเรียนรูท่ี 3  เร่ือง สภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทย เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ภาษาไทย  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ศิลปะ 
1. มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย   

ส  5.2   ม. 1/1  
ส  5.2   ม. 1/3     

2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
 ส  5.2  ขอ 1  วิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย             
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย   

ส  5.2   ขอ 3   สํารวจและอธิบายทําเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  โดยใชแหลงขอมูลที่หลากหลาย   
3.  สาระการเรียนรูประจําหนวย 
  สภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทย เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 

        -  ผลงานกลุมของนักเรียน เร่ือง  สภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทย เอเชีย               
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
  4.2   ผลการปฏิบัติงาน 
         -  นักเรียนนําความรูเร่ือง สภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทย เอเชีย ออสเตรเลียและ 
โอเชียเนีย  ไปใชในชีวิตประจําวัน  
 4.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหนวยการเรียน 
         1)   ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
         2)    การฝกปฏิบัติ 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1   ผลงาน/ชิ้นงาน 
        -   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง    สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของไทย เอเชีย ออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย 

 
-  ครูอธิบาย  แนะนํา
วิธีการ  หาขอมูล  การ
บันทึกผล 

 
-  ศึกษา  คนควา  หา
ขอมูลดวยตนเองและ
เปนกลุม 

5.2   การปฏิบัติงาน 
       -  นักเรียนนําความรูเร่ือง  สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของไทย เอเชีย ออสเตรเลียและ            
โอเชียเนียไปใชในชีวิตประจําวัน    

 
- เสนอแนะ 

 
-  ศึกษา  ปฏิบัติ 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -  อธิบายสรุปเนื้อหา
สําคัญเมื่อเรียนจบ 

-  ทําแบบฝกทักษะ 
- ทําแบบทดสอบ    
หลังเรียน 
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หนวยการเรียนรูท่ี 3/1  เร่ือง  สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย   
เวลา  5   ชั่วโมง 

 1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู  
          รูและเขาใจ สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย 
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
          อธิบาย สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย 
  2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
         สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย 
 2.2   ทักษะ / กระบวนการ 
         กระบวนการปฏิบัต ิ
 2.3   ทักษะการคิด 
          ทักษะการคิดสังเกต    ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดสรุปขอมูล ทักษะ
การเชื่อมโยง   
3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
         -    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ          
วัฒนธรรมของทวีปเอเชีย 
 3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1)   การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของ ทวีปเอเชีย 
        2)   การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
        3)   การตอบคําถามเรื่อง   สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ 
ทวีปเอเชีย 
 3.3   คุณลักษณะพึงประสงค 
         -   ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 
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 3.4   ความรูความเขาใจ 
         1)   ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  สภาพ-             
แวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ ทวีปเอเชียจากการตอบคําถาม 
         2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง    สภาพแวดลอมทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
            -   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของทวีปเอเชีย 
   ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย 
          2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง  สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย 
 ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
           -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 
          1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   สภาพ         
แวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย  จากการตอบคําถาม  
         2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียน  สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ         
วัฒนธรรมของทวีปเอเชีย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
 3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ    
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
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5.  กระบวนการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
          1)    นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
          2)    นักเรียนดูแผนที่โลก ปฏิบัติดังนี้ 
   -   นักเรียนออกมาชี้ที่ตั้งของทวีปเอเชีย 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่อง ที่ตั้งของทวีป
เอเชีย 

 

2.  นักเรียนศึกษาแผนที่ ทวีปเอเชียจากหนังสือ
แผนที่  ปฏิบัติดังนี้ 
            1)  วาดแผนที่ทวีปเอเชีย 
            2)   อธิบายที่ตั้งตามภูมิศาสตร 
            3)   ลงพรมแดนธรรมชาติกั้นประเทศ
เพื่อนบาน 

ทักษะการสังเกต 

3.  ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอผลงาน เร่ือง
ลักษณะทางกายภาพของ ทวีปเอเชีย ครูและ  
นักเรียนรวมกันสรุป 

ทักษะการนําเสนอผลงาน 

4.  นักเรียนแบงกลุม  6  กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
         1)   กลุมที่ 1 , 2 ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ 
         2)   กลุมที่ 3 , 4 ศึกษาสภาพสังคม 
         3)   กลุมที่ 5 , 6 ศึกษาวัฒนธรรม 
โดยศึกษาในหัวขอ 

-  ใชแผนที่ประกอบการอธิบาย  

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

5.  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการศึกษาคนควาตอ
ทั้งชั้น ครูและนักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

ทักษะการนําเสนอขอมูล 

6.  ครูตั้งประเด็นอภิปราย  ปจจัยใดบางที่ทําให 
สภาพสังคมของทวีปเอเชียแตกตางกัน 
 
 
 
 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
7.  นักเรียนในแตละแถวแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นกันในหัวขอตอไปนี้ 
      “ลักษณะกายภาพที่แตกตางกันทําใหมี 
เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมแตกตางกัน        
จริงหรือไม เพราะเหตุใด”  
       แตละแถวสงตัวแทนออกไปนําเสนอความ
คิดของแถวเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน  ครูรวมเสนอแนะและสรุปประเด็น 

- ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
- ทักษะการคิดวิเคราะห 

8.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะ เร่ือง  สภาพแวด-
ลอมทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของ 
ทวีปเอเชีย 

ทักษะการสรุปขอมูล 

5.3   ขั้นสรุป 
          -  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ         
วัฒนธรรมของทวีปเอเชีย โดยการสนทนาซักถาม 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู  

        1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
        2)   แผนที่โลก 

 6.2   แหลงเรียนรู   
        1)  หองสมุดโรงเรียน 

         2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
         -   หากทวีปเอเชียมีลักษณะภูมิอากาศเหมือนกันทั้งทวีปอะไรจะเกิดขึ้น 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
       -  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับลักษณะภูมิอากาศและสอบถามผูรูเพื่อรวบรวม             
ขอมูล 
 2.  ขั้นวิเคราะห 
      -  ทําไมจึงเกิดสิ่งนั้น/ เหตุการณนั้น 
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 3.  ขั้นสรุป 
      -  รวบรวมขอมูลเปนรูปเลมนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
 4.  ขั้นประยุกตใช 
       -   นํารายงานจัดมุมความรูใตอาคารเรียน 

7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทยโดย
กําหนดภาระงาน “ เขียนเรียงความ เร่ือง หากขาพเจาตอไปอยูประเทศจีน” 

 
ภาระงาน  “เขียนเรียงความเรื่อง หากขาพเจาตอไปอยูประเทศจีน” 

 
การบูรณาการ  ท  2.1 
ผลการเรียนรู  รูและเขาใจเรื่อง  ทวีปเอเชีย 
ผลงานที่ตองการ   เขียนเรียงความ เร่ือง หากขาพเจาตอไปอยูประเทศจีน 
 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษา เร่ืองประเทศจีน 
 2.  วางโครงเรื่อง               
 3.  เขียนเรียงความตามโครงเรื่องที่วาง ความยาวตามความเหมาะสม 
เกณฑการประเมิน 
 1.   ถูกตองตามโครงเรื่อง 
 2.   มีความสรางสรรค 
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แบบฝกทักษะ เร่ืองทวีปเอเชีย 
 
ช่ือ ...................................................... ช้ัน .................... เลขที่ ............... 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนจัดทําสมุดภาพแสดงลักษณะเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมประเทศที่อยูใน
ทวีปเอเชียตามความสนใจ อยางนอย  2  ประเทศ 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
 

                                                   
    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 
 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                                   ตําแหนง ........................................ 
 
 
 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................  
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หนวยการเรียนรูท่ี 3/2 เร่ือง สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ของออสเตรเลียและโอเชียเนีย   

 เวลา 5  ชั่วโมง 
 1.  เปาหมายการเรียนรู 

1.1   ผลการเรียนรู  
    รูและเขาใจ สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของ   
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย     
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
         อธิบาย สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของออสเตรเลียและ        
โอเชียเนีย     
  2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
         -   สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของออสเตรเลียและ          
โอเชียเนีย     
 2.2   ทักษะ / กระบวนการ 
         -   กระบวนการปฏิบัติ 
 2.3   ทักษะการคิด 
         -  ทักษะการคิดสังเกต    ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดสรุปขอมูล  ทักษะ
การเชื่อมโยง   
3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
        -    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจสังคมและ         
วัฒนธรรมของออสเตรเลียและโอเชียเนีย     
 3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        1)   การทํางานกลุมจากการศกึษาเรื่อง   สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมของ  ออสเตรเลียและโอเชียเนีย     
        2)   การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
        3)   การตอบคําถามเรื่อง สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ของออสเตรเลียและโอเชียเนีย     
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 3.3   คุณลักษณะพึงประสงค 
         -   ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 

3.4   ความรูความเขาใจ 
         1)   ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   สภาพแวด-
ลอมทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของ  ออสเตรเลียและโอเชียเนีย    จากการตอบคําถาม 
         2)    ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุม เร่ือง  สภาพแวดลอมทางดาน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของ  ออสเตรเลียและโอเชียเนีย     
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมนิผล 
 ดานผลงาน 
    -   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของ  
ออสเตรเลียและโอเชียเนียอยางถูกตอง 
   ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมของ  ออสเตรเลียและโอเชียเนีย     
 2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง  สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของออสเตรเลียและโอเชียเนีย     
 ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
  -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบยีบ  การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 
 1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   สภาพ-          
แวดลอมทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของออสเตรเลียและโอเชียเนีย จากการตอบคําถาม  
           2)  ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียน  สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจสังคมและ 
วัฒนธรรมของออสเตรเลียและโอเชียเนีย     
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
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 3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ    
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
5.  กระบวนการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
         1)   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
         2)   นักเรียนดูแผนที่โลก ปฏิบัติดังนี้ 
       -   นักเรียนออกมาชี้ที่ตั้งของออสเตรเลียและโอเชียเนีย     
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่อง ที่ตั้งของทวีป
เอเชีย 

 

2.  นักเรียนศึกษาแผนที่ออสเตรเลียและ          
โอเชียเนีย   จากหนังสือแผนที่  ปฏิบัติดังนี้ 
         1)  วาดแผนที่ออสเตรเลียและโอเชียเนีย    
         2)  อธิบายที่ตั้งตามภูมิศาสตร 
         3)  ลงพรมแดนธรรมชาติกั้นประเทศเพื่อน
บาน 

ทักษะการสังเกต 

3.  ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอผลงาน  เร่ือง
ลักษณะทางกายภาพของออสเตรเลียและ             
โอเชียเนีย   ครูและนักเรียนรวมกันสรุป   

ทักษะการนําเสนอผลงาน 

4.  นักเรียนแบงกลุม  6  กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
       1)   กลุมที่ 1 , 2 ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ 
       2)   กลุมที่ 3 , 4 ศึกษาสภาพสังคม 
       3)   กลุมที่ 5 , 6 ศึกษาวัฒนธรรม 
โดยศึกษาในหัวขอ 

-  ใชแผนที่ประกอบการอธิบาย  

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

5.  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการศึกษาคนควาตอ
ทั้งชั้น ครูและนักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

ทักษะการนําเสนอขอมูล 

6.  ครูตั้งประเด็นอภิปราย  ปจจัยใดบางที่ทําให 
สภาพสังคมของออสเตรเลียและโอเชียเนีย     
แตกตางกัน 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
7.  นักเรียนในแตละแถวแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นกันในหัวขอตอไปนี้ 
       “ลักษณะกายภาพที่แตกตางกันทําใหมี 
เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมแตกตางกันจริง
หรือไม เพราะเหตุใด”  
       แตละแถวสงตัวแทนออกไปนําเสนอความ
คิดของแถวเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน  ครูรวมเสนอแนะและสรุปประเด็น 

- ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
-  ทักษะการคิดวิเคราะห 

8.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  สภาพแวด-
ลอมทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของ  
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย     

ทักษะการสรุปขอมูล 

  
5.3   ขั้นสรุป 

          ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ  สังคมและ          
วัฒนธรรมของออสเตรเลียและโอเชียเนีย   โดยการสนทนาซักถาม 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
      6.1   สื่อการเรียนรู  
                          1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
             2)   แผนที่โลก 
             3)  แบบทดสอบหลังเรียน  
      6.2   แหลงเรียนรู 
             1)  หองสมุดโรงเรียน 
             2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
         -   หากทวีปเอเชียและ ออสเตรเลียและโอเชียเนีย   มีลักษณะภูมิอากาศเหมือนกัน 
อะไรจะเกิดขึ้น 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
       -   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับลักษณะภูมิอากาศและสอบถามผูรูเพื่อรวบรวมขอมูล 
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 2.  ขั้นวิเคราะห 
       -    ทําไมจึงเกิดสิ่งนั้น/ เหตุการณนั้น 
 3.   ขั้นสรุป 
       -    รวบรวมขอมูลเปนรูปเลมนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
 4.  ขั้นประยุกตใช 
       -    นํารายงานจัดมุมความรูใตอาคารเรียน 

7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรู  ศิลปะโดยกําหนด
ภาระงาน “ สมุดภาพทวีปเอเชียและ ออสเตรเลียและโอเชียเนีย” 

 
ภาระงาน  “สมุดภาพของทวีปเอเชียและ ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ” 

 
การบูรณาการ  ศ  1.1 
จุดประสงคการเรียนรู รูและเขาใจเรื่อง   ทวีปเอเชียและ ออสเตรเลียและโอเชียเนีย    
ผลงานที่ตองการ   สมุดภาพของทวีปเอเชียและ ออสเตรเลียและโอเชียเนีย    
 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ศึกษา เร่ือง สมุดภาพของทวีปเอเชียและ ออสเตรเลียและโอเชียเนีย    
 2.  จัดทําสมุดภาพ  
เกณฑการประเมิน 
 1. สวยงาม    
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  แบบฝกทักษะเรื่อง  สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
ของ ออสเตรเลียและโอเชียเนีย     

 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนศึกษาคนควาขอมูล   เร่ือง  สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจสังคมและ              
วัฒนธรรมของ ออสเตรเลียและโอเชียเนียจากอินเทอรเน็ต  1 เร่ือง สรุปความมาใหเขาใจ     
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8.บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
 

                                                   
    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 
 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                             ตําแหนง ........................................ 
 
 
 
 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................  
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หนวยการเรียนรูท่ี 3/3 เร่ือง สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
ของประเทศไทย   
 เวลา  2  ชั่วโมง 

 
 1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู  
                      รูและเขาใจ สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย 
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
         อธิบายสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย 
  2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
          -   สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย  
 2.2   ทักษะ / กระบวนการ 
          -   กระบวนการปฏิบัติ 
 2.3   ทักษะการคิด 
          -   ทักษะการคิดสังเกต    ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดสรุปขอมูล 
ทักษะการเชื่อมโยง   
3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
         -   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ  สังคมและ           
วัฒนธรรมของประเทศไทย 
 3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        1)   การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ  สังคมและ
วัฒนธรรมของ ประเทศไทย  
        2)   การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
        3)   การตอบคําถามเรื่อง  สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของ 
ประเทศไทย  
 3.3   คุณลักษณะพึงประสงค 
         -  ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 
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 3.4    ความรูความเขาใจ 
          1)   ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  สภาพ-           
แวดลอมทางดานเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย  จากการตอบคําถาม 
          2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง สภาพแวดลอมทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
    -   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศไทยอยางถูกตอง 
   ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย  
 2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง  สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของประเทศไทย  
 ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
  -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 
 1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   สภาพ-           
แวดลอมทางดานเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย  จากการตอบคําถาม  
 2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียน  สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ 
วัฒนธรรมของประเทศไทย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
 3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ    
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
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5.  กระบวนการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
          นักเรียนดูแผนที่ทวีปเอเชีย ปฏิบัติดังนี้ 
  -    นักเรียนออกมาชี้ที่ตั้งของประเทศไทย 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่อง ที่ตั้งของ 
ประเทศไทย 

 

2.  นักเรียนศึกษาแผนที่ประเทศไทยจากหนังสือ
แผนที่  ปฏิบัติดังนี้ 
       1)   วาดแผนที่ ประเทศไทย 
       2)   อธิบายที่ตั้งตามภูมิศาสตร 
       3)   ลงพรมแดนธรรมชาติกั้นประเทศ         
เพื่อนบาน 

ทักษะการสังเกต 

3. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอผลงานเรื่อง
ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ครูและ
นักเรียนรวมกันสรุป 

ทักษะการนําเสนอผลงาน 

4.  นักเรียนแบงกลุม  6  กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
       1)   กลุมที่ 1 , 2  ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ 
       2)   กลุมที่ 3 , 4   ศึกษาสภาพสังคม 
       3)   กลุมที่ 5 , 6    ศึกษาวัฒนธรรม 
 ใชแผนที่ประกอบการอธิบาย  

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

5.  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการศึกษาคนควาตอ
ทั้งชั้น ครูและนักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

ทักษะการนําเสนอขอมูล 

6.  ครูตั้งประเด็นอภิปราย  ปจจัยใดบางที่ทําให 
สภาพสังคมของ ประเทศไทย แตกตางกัน 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

7.  นักเรียนในแตละแถวแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นกันในหัวขอตอไปนี้ 
      “ลักษณะกายภาพที่แตกตางกันทําใหมี 
เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมแตกตางกันจริง
หรือไม เพราะเหตุใด”  

-  ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
-  ทักษะการคิดวิเคราะห 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
 แตละแถวสงตัวแทนออกไปนําเสนอความคิด
ของแถวเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน  ครูรวมเสนอแนะและสรุปประเด็น 

 

8. นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง  สภาพแวด-
ลอมทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของ 
ประเทศไทย 

ทักษะการสรุปขอมูล 

5.3   ขั้นสรุป 
         1)   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศไทย  โดยการสนทนาซักถาม 
         2)   นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
      6.1   สื่อการเรียนรู  
                          1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
             2)   แผนที่โทวีปเอเชีย 
      6.2   แหลงเรียนรู   

             1)   หองสมุดโรงเรียน 
              2)   หองสมดุกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
         -   หากประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศเหมือนกันทั้งทวีปอะไรจะเกิดขึ้น 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
        -   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับลักษณะภูมิอากาศและสอบถามผูรูเพื่อรวบรวมขอมูล 
 2.   ขั้นวิเคราะห 
       -   ทําไมจึงเกิดสิ่งนั้น/ เหตุการณนั้น 
 3.   ขั้นสรุป 
        -   รวบรวมขอมูลเปนรูปเลมนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
 4.  ขั้นประยุกตใช 
      -    นํารายงานจัดมุมความรูใตอาคารเรียน 
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7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทยโดยกําหนด
ภาระงาน “เขียนเรียงความ เร่ือง หากขาพเจาตองไปอยูประเทศจีน” 

 
ภาระงาน  “เขียนเรียงความ เร่ือง หากขาพเจาตองไปอยูภาคเหนือ” 

 
การบูรณาการ  ท  2.1 
ผลการเรียนรู  รูและเขาใจเรื่อง  ประเทศไทย 
ผลงานที่ตองการ   เขียนเรียงความ เร่ือง หากขาพเจาตองไปอยูภาคเหนือ 
 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.   ศกึษา เร่ืองประเทศจีน 
 2.   วางโครงเรื่อง               
 3.   เขียนเรียงความตามโครงเรื่องที่วาง ความยาวตามความเหมาะสม 
เกณฑการประเมิน 
 1.   ถูกตองตามโครงเรื่อง 
 2.   มีความสรางสรรค 
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แบบฝกทักษะ เร่ืองประเทศไทย 
ช่ือ ...................................................... ช้ัน .................... เลขที่ ............... 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียน จัดทําสมุดภาพแสดงลักษณะเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมภูมิภาคที่อยูใน 
ประเทศไทยตามความสนใจ อยางนอย 4  ภูมิภาค 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
 

                                                   
    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 
 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                            ตําแหนง ........................................ 

 
 
 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................  
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แบบประเมินผลงานกลุม 
ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 

ความรับผิด
ชอบ 

ความเสีย
สละ 

การตรงตอ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

ลงชื่อ ............................................... ผูประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 
ช่ือกลุม ........................................................ เร่ือง ................................................ช้ัน ......... 

ความรวมมือ การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟงผูอื่น 

ความตั้งใจ ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนรายบุคคล 

เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
เร่ือง .............................................................. 

ช่ือกลุม .....................................................ช้ัน .............................. 
สมาชิกในกลุม 

1. ..........................................................  2.  ........................................................... 
3.    ......................................................     4.  ........................................................... 
5.  ............................................................ 
 

คะแนน  
ที่ 

 
รายการประเมิน 3 2 1 

 
ขอคิดเห็น 

1 การเตรียมความพรอม     

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง/ผูชม     

รวม     

ผูประเมิน ........................................... 
                      .........../............/........... 
เกณฑการประเมิน 

1. การเตรียมความพรอม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ ส่ือ/ อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 
2  คะแนน มีส่ืออุปกรณพรอม แตขาดการจัดเตรียมสถานที่ 
1  คะแนน ส่ือและอุปกรณไมเพียงพอ 

   2.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
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3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 2  คะแนน สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 1  คะแนน สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมไดตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมชากวาเวลาที่กําหนด 
6.  ความสนใจของผูฟง 
 3  คะแนน ผูฟงรอยละ  90 สนใจและใหความรวมมือ 
 2  คะแนน ผูฟงรอยละ  70  สนใจและใหความรวมมือ 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ 50  สนใจฟงและใหความรวมมือ 
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
  

ใหเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  ประเทศไทยตั้งอยูที่ละติจูดและลองจิจูดที่เทาใด   
 ก.  ละติจูดที่ 5 องศา  37  ลิปดาเหนือ ลองจิจูดที่ 97 องศา  22  ลิปดาตะวันออก 
 ข.  ละติจูดที่ 6 องศา  37  ลิปดาเหนือ ลองจิจูดที่ 96 องศา  22  ลิปดาตะวันออก 
 ค.  ละติจูดที่ 5 องศา  36  ลิปดาเหนือ ลองจิจูดที่ 97 องศา  21   ลิปดาตะวันออก 
 ง.  ละติจูดที่ 6 องศา  36  ลิปดาเหนือ ลองจิจูดที่ 96 องศา  21  ลิปดาตะวันออก 
2.  คอคอดกระ มีลักษณะเปนอยางไร   
 ก.  สวนที่ยาวที่สุด 
 ข.  สวนที่แคบที่สุด 
 ค.  สวนที่กวางที่สุด 
 ง.  สวนที่ลึกที่สุด 
3.  ลักษณะสังคมไทยเปนอยางไร   
 ก.  สังคมเกษตรกรรม 
 ข.  สังคมระบบอุปถัมภ 
 ค.  พึ่งพาธรรมชาติ 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
4.  วัฒนธรรมไทยขอใดที่แสดงถึงความเปนไทย   
 ก.  การไหว 
 ข.  รับประทานอาหารดวยชอน 
 ค.  เปนตัวของตัวเอง 
 ง.  การยิ้ม 
5.  อารยธรรมที่สําคัญของทวีปเอเชียคือขอใด   
 ก.  อารยธรรมลุมน้ําไทรกรีส - ยูเฟรทีส 
 ข.  อารยธรรมลุมน้ําฮวงโห 
 ค.  อารยธรรมลุมน้ําสินธุ 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
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6.  แหลงจับสัตวน้ําที่อุดมสมบูรณของเอเชียคือบริเวณใด  
 ก.  คูริลแบงค 
 ข.  ดอกเกอรแบงค 
 ค.  เกรตแบเรียรีฟ 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
7.  กลุมภาษาอิเรเนียนใชแพรหลายบริเวณใด   
 ก.  เอเชียตะวันตก 
 ข.  เอเชียตะวันตกเฉียงใต 
 ค.  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 ง.  เอเชียใต 
8.  แกะพันธใดที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของออสเตรเลีย   
 ก.  พันธเมอริโน 
 ข.  พันธโอริโนโค 
 ค.  พันธริไมเนอร 
 ง.  พันธเมอริโนโค 
9.  ชาวพื้นเมืองของนิวซีแลนดมีช่ือเรียกวาอยางไร   
 ก.  อะบอริจินส 
 ข.  เมารี 
 ค.  อารยัน 
 ง.  ยุโรเปยน 
10.  มีวิธีการอยางไรจึงจะทําใหคนเราอยูรวมกันไดอยางมีความสุข   
 ก.  ตางคนตางอยู 
 ข.  มีน้ําใจ เอื้ออาทรตอกัน 
 ค.  รักพวกพอง 
 ง.  ขยันทํามาหากิน 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

  
 
 

1.  ก 
2.  ข 
3.  ง 
4.  ก 
5.  ง 
6.  ก 
7.  ข 
8.  ก 
9.  ข 
10.  ข 
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 3 
( Self  Reflection ) 

1.  การประเมินตนเองของผูเรียน ใหดําเนินการดังนี้ 
     1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบโดยอาจเขียนไวบนกระดาน 
            ดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาเรียนอะไรบาง 
      1.2  ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 

บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยท่ี .................... 
วัน/เดือน/ป ท่ีบันทึก ............../........../............ 

รายการบันทึก 
1.  จากการเรียนที่ผานมาไดมีความรูอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติส่ิงใดไดแลวบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
3.  ส่ิงที่ยังไมรู ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
4.  ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยนี้คืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย.................................................. 
1.  ความเปนมาของปญหา 
       ส่ิงที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ส่ิงที่เปนจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
     ปญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
   สาเหตุของปญหาคือ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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แนวทางการแกไขปญหาคือ ............................................................................................................... 
2.  วัตถุประสงคในการแกปญหา 
     2.1  เพื่อแกปญหาเรื่อง ................................................................................................................... 
ของนักเรียนชั้น ............................................. หอง .....................จํานวน ...........คน โดยใช .............. 
............................................................................................................................................................. 
     2.2 เพื่อศึกษาผลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ ...................................................................................... 
...............................................................หลังจากที่ไดทดลองใชวิธีแกปญหาโดย ............................. 
3.  ขอบเขตของการแกปญหา 
3.1  กลุมเปาหมายในการแกปญหาคือ นักเรียนชั้น ..............หอง ...............จํานวน .................. คน 
ภาคเรียนที่ ......................... ปการศึกษา .......................ที่มีปญหาเกี่ยวกับ ....................................... 
3.2  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือ เร่ือง .................................หนวยการเรียนรู ................................... 
วิชา ................................................................................................................................................... 
3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ ..................สัปดาห/เดือน ตั้งแตวันที่ ..................................... 
เดือน ..............................พ.ศ. .....................ถึงวันที่ ....................เดือน .........................พ.ศ. ........... 
4. วิธีดําเนินการในการแกไขปญหา 
4.1  เครื่องมือที่ใชในการแกปญหาคือ ............................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังนี้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ .................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
   1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
   2 ) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
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4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้ .................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.  ผลการแกปญหา 
ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................   
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คําถามทายหนวย 
1.  การที่ประชากรสวนใหญของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมคิดวาเกิดจากปจจัยใด จง
วิเคราะห 
ตอบ  ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  
2.  การทําอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่สําคัญมีอะไรบาง จงอธิบาย 
ตอบ  อุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน ทอผา  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก เชน เครื่องปนดินเผา               
อุตสาหกรรมขนาดใหญ ปูนซีเมนต 
3.  เพราะเหตุใดที่ราบลุมแมน้ําในทวีปเอเชียจึงเหมาะแกการเพาะปลูก   
ตอบ  เพราะเปนที่ราบลุมที่เกดิจากการพัดพาและทับถมของดินตะกอน 
4.  บริเวณใดของทวีปเอเชียท่ีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน เพราะเหตุใด   
ตอบ  บริเวณที่ราบลุมแมน้ํา เพราะมีความอุดมสมบูรณ 
5.  ประชากรของทวีปเอเชียสวนใหญมีเชื้อชาติใดและอาศัยอยูบริเวณใดของทวีป   
ตอบ  มองโกลอยดแบงเปน 2 กลุม คือ  

1)  มองโกลอยดเหนือ อยูบริเวณ  จีน  ทิเบต  ญ่ีปุน เกาหลี 
             2)  มองโกลอยดใต อยูบริเวณ ไทย พมา เวียดนาม อินโด มาเล 
           คอเคซอยด  พวกผิวขาว อยูบริเวณ เอเชียตะวันตกเฉียงใต และทางเหนือของอินเดีย 
          นิกรอยด  พวกผิวดํา  อยูบริเวณ ทางตอนใตของอินเดีย  ทมิฬ  สิงหล  เงาะปา ซาไก  
6.  จงเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนดและหมูเกาะในมหาสมุทร 
แปซิฟกมาพอเขาใจ   
ตอบ คลายคลึงกัน คือ เกษตรกรรม เล้ียงสัตว  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
  
 
  
 
 
 
 
   
      
 
 
 


